
Szkolenie 
dorosłych do jazdy 
rowerem we Francji

15 lat doswiadczeń w „vélo école”

 Olivier SCHNEIDER, francuska federacja 
rowerzystow



Wprowadzenie : 
edukacja dzieci

Koniec szkoly podstawowej / początek 
gimnazjum
•APER
•BSR brevet sécurité routière
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Dlaczego edukacja doroslych?

A/ Kobiety z północnej Afryki
B/ „Remise en selle”
C/ Rodzice, a potem dzieci



Jaka edukacja doroslych?

A/ Rownowaga bez uzycia pedalow
B/ Jazda na rowerze
C/ Przepisy
D/ Savoir rouler – rowerowy savoir vivre
E/ Miasteczko / placyk
F/ Wyjazdy „na miasto”

G/ Znajomosc podstaw mechaniki
H/ Wybor drogi



Jakie narzedzia?

Placyk
Slajdy
Gry pedagogiczne
Jazda w spokojnych uliczkach
Jazda w warunkach rzeczywistych
Indywidualny bilans (trasa i kupno roweru)



Kto szkoli?

Stowarzyszenia rowerowe
Szkoły podstawowe i gimnazja
Szkoły nauki jazdy samochodem
Kluby kolarskie (FFCT)
Kluby MTB (MCF)
Domy Aktywności Społecznej
Ubezpieczalnie (!)



Normalizacja w 2010 roku

Ankieta latem 2009
Normalizacja programów pomiędzy 
kilkoma federacjami
Pogodzenie potrzeb sportowców i 
„utylitarzystów”
Cialo koordynujące profesjonalizacje 
nauczania w vélo école



Dwa rodzaje dyplomów

IMV – 24h
400 euro
Dla wolontariuszy

CQP EMV-  91h+49h
1290 euro
Mozna pobierać wynagrodzenie 



IMV

IMV – 24h
400 euro
Głównie dla wolontariuszy
Référentiel national IMV



Mobivélo

Gra karciana typu 
„serious game”



Mobivélo

3 typy kart
> publicznosc
> kontekst
> wydarzenie



CQP EMV

CQP EMV-  91h teorii + 49h praktyki
1290 euro
Można pobierać wynagrodzenie

Wstęp :Test z umiejętności jazdy na 
rowerze (13 przeszkód w 3 minuty)

 



Co z osobami które już mają 
doświadczenia?

VAE : mając 400 godzin 
doświadczenia można przejść przez 
odpowiednią komisję i uzyskać 
ekwiwalent dyplomu 



Skąd się bierze kadra?

1/ Szkolenia szkolących, którzy będą 
szkolić Formateurs
2/ Szkolenia Formateur, którzy będą 
uczyć oraz szkolić Initiateurs
3/ Szkolenia Initiateurs, którzy będą 
uczyć



Jak dbać o jakość kadry

1/ Malette pédagogique
2/ E-learning
3/ Gra pedagogiczna
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Rezultaty?

W 2009 szkolono 3000 doroslych 
rocznie w 25 vélo école

Do konca 2014 wyszkolono ponad 
50 osob mogacych szkolic Educateur 
i Initiateur

Ankieta będzie powtorzona pod 
koniec roku. 

Docelowo realny wydaje się cel 
szkolenia 700 000 osob rocznie.



Rowerowa szkoła
Zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji 

komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych 
zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach
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